
 
Usnesení 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 16.6.2014 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích. 

 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1) Kontrolu usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 17.4.2014 do 
22.5.2014. 

2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.5.2014. 
3) Zprávu KÚMSK o přezkoumání hospodaření obce Palkovice za rok 2013. 
4) Zprávu finančního výboru  č.1/2014 ze dne 21.5.2014 o provedené kontrole hospodaření 

obce. 
5) Nabídku společnosti Lyžování za domem a.s. na odkup akcií, které vlastní obec 

Palkovice. 
6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet obcí Sdružení měst a obcí povodí 

Ondřejnice za rok 2013. Závěrečný účet byl projednán  a schválen Valnou hromadou 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 28.5.2014. 

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho 
finančními prostředky v roce 2013 ze dne 15.1.2014. 

8) Informaci starosty obce s pozvánkou na prezentaci obce u příležitosti krajského kola 
soutěže „Vesnice roku“ pořádanou dne 18.6.2014 v tělocvičně v Palkovicích se začátkem 
ve 12 hodin. 

9) Nabídku paní Ivy Pustkové, Palkovice 133, na převod pozemku parc.č. 1373/1 
k.ú.Palkovice do majetku obce.  

10) Nabídku paní Ludmily Slaninové, Palkovice 456, na převod části pozemku parc.č. 246 
k.ú.Palkovice do majetku obce.  

 
 

II. Schvaluje: 
 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Ludmila Skarková, Jan Vrbica, Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada. 
4) Rozpočtové změny č.2 rozpočtu obce Palkovice na rok 2014. 
5) Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2013. 
6) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2013, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Ladislavem Kocichem, Palkovice 366, o 

prodeji pozemku parc.č. 216/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 16 349,-Kč. 
8) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Kocichovými, Palkovice 728, o prodeji 

pozemku parc.č. 216/3 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 4 551,-Kč. 
9) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Kubicovými, Palkovice 792, o prodeji 

pozemku parc.č. 192/5 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 9 936,-Kč. 
10) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Šotkovskými, Lesní 1828, Frýdek-

Místek, o prodeji pozemku parc.č. 216/4 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu  
19 676,-Kč. 



11) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Milanem Červenkou, Palkovice 508, o 
prodeji pozemku parc.č. 1482/12 a 1572/6 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu  
12 780,-Kč. 

12) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Jaroslavem Opělou, Palkovice 73, o prodeji 
pozemku parc.č.900 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 10 521,-Kč. 

13) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Jiřím Slípkem, Palkovice 240, o prodeji 
pozemku parc.č.901/3 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 22 674,-Kč. 

14) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice, panem Petrem Krhutem a paní Evou Krhutovou, 
Palkovice 303 o prodeji pozemku parc.č.1434/2 a 1435/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou 
kupní cenu 300,-Kč/1m2 s příslušenstvím. 

15) V rámci pořízení změny č.1 územního plánu Palkovice termín pro podání návrhů na tuto 
změnu do 31.12.2014. 

16) Směnnou smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Jaroslavem Opělou, Palkovice 73, o 
směně pozemků dle GP č. 1590-31/2011. 

17) Že zpracovatelem změny č.1 územního plánu Palkovice bude firma Urbanistické 
středisko Ostrava. 

18) Podle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
počet 15 členů zastupitelstva obce Palkovice pro volební období 2014-2018. 

19) Na základě žádosti TJ Sokol Palkovice poskytnutí dotace na podporu činnosti zájmových 
organizací v roce 2014 ve výši 150 000,-Kč. 

20) Na základě žádosti Římskokatolické farnosti Palkovice  poskytnutí dotace na práci 
s mládeží a opravy kostela a fary v Palkovicích ve výši 60 000,-Kč dle schváleného 
rozpočtu obce Palkovice v roce 2014. 

21) Na základě administrativní chyby (přepisu) v usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce 
Palkovice opravu usnesení č. ZO/22/ 2013/II./15 a to v tomto znění: 
15) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice, panem Zdeňkem Slípkem, Palkovice č.82 a paní 
Libuší Šimkovou, Palkovice 394, na odprodej obecního pozemku parc.č.952 a části 
obecního pozemku parc.č.951 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 25 509,-Kč panu 
Slípkovi a 7 770,-Kč paní Šimkové.  

 
 

III.  Ukládá: 
 

1) Starostovi obce projednat a připravit kupní smlouvu na odkup pozemku parc.č.572, 573 a 
574 k.ú.Palkovice a budovy č.p.44. 

 
 

IV.  Vyhlašuje: 
 

1) Záměr prodeje akcií společnosti Lyžování za domem a.s. Palkovice, které vlastní obec 
Palkovice. 

2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro výstavbu chodníku z centra obce 
směrem do Frýdku-Místku. 

 
V Palkovicích dne: 16. 6. 2014 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača       Aleš Kubala 
Starosta       Místostarosta 


